
1 PRESENTACIÓ

ACCIÓDECAP forma part  del  Pla d'Acció de Dones Visuals, és un programa de formació i
creació  de  sinergies  entre  professionals,  en  col·laboració  amb  reconegudes  empreses  del
sector. El programa està adreçat principalment a les caps d'equip en càrrecs de difícil accés:
directores de fotografia, muntadores, tècniques de so, compositores de bandes sonores i efectes
especials. Puntualment i en funció de les característiques d'algunes formacions podran adreçar-
se també a altres perfils professionals.

El programa té com a objectius principals:

● Augmentar la presència de les caps d'equip en càrrecs de difícil accés en les 
produccions audiovisuals catalanes i trencar el biaix de gènere existent.

● Promoure la formació, reciclatge i accés a equips especialitzats, últimes tecnologies i 
processos específics a les caps d'equip en càrrecs de difícil accés.

● Promoure grups de treball que pensin conjuntament en pràctiques que contribueixin a la 
transformació del nostre audiovisual en un de més just, equilibrat i divers.

● Promoure espais segurs de comunicació, virtuals i físics, dirigits a crear sinergies de 
clara orientació tècnica i laboral.

● Crear espais de confluència amb les empreses especialitzades del sector, impulsant els 
vincles de les participants amb la indústria.

● Facilitar l'accés a processos, tecnologia, software específic subscrivint acords de grans 
descomptes amb empreses del sector que ajudin a revertir el biaix de gènere que afecta 
a tota la indústria i especialment a les caps d'equip en càrrecs de difícil accés.

Dones Visuals té  entre  els  seus objectius promoure la  participació  de dones  pertanyents  a
col·lectius socialment i històricament invisibilitzats, sigui per condició de gènere, identitat sexual,
raça, origen, ètnia, amb discapacitat funcional i/o neurològica, així com la creació de projectes
sobre persones pertanyents a aquests col·lectius.

El programa consisteix en:

Formacions que sorgeixen, d’una banda, de les propostes de grups de treball formats per 
tècniques en actiu, que han identificat les necessitats de formació especialitzada en cada una de
les disciplines. I d’altra banda, de les propostes de les empreses proveïdores de material I 
serveis de l'àmbit audiovisual respecte a les últimes novetats en equips d'imatge, so i 
il·luminació, processos de postproducció, workflows, fluxos de treball, etc.

1. Preproducció de postproducció en el mercat actual, orientada a workflows de Data 
management i Color. Informació detallada. 

2. ACES, HDR i Dolby vision , un repàs per a entendre de manera amable aquests nous termes 
que se sumen al nostre treball. Informació detallada. 

3. Creació i funcionament d'un estudi virtual més pica-pica networking. Informació detallada. 

4. Postproducció per a plataformes (Netflix, Movistar, HBO, etc.), revisió de les 
característiques i fluxos de treball. Informació detallada. 



2. DESTINATÀRIES

Les participants elegibles per formar part del programa ACCIÓDECAP són les sòcies de 
DONESVISUALS admeses per la Junta Directiva de Dones Visuals abans del 27 d’octubre de 
2021.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

- Sessions 1, 2 i 4 dirigides a directores de fotografia, muntadores, tècniques de so, 
compositores de bandes sonores i efectes especials, coloristes i perfils de 
postproducció,  productores, caps de producció. 

- Sessió 3 dirigida a perfils de postproducció, tècniques de streaming, directores de 
fotografia, equip de càmera i realitzadores d'esdeveniments.

-

-  És imprescindible tenir el perfil actualitzat en el Directori de DONESVISUALS. El 
perfil serà l'eina per valorar si la candidata. 
Es pot demanar documentació addicional que acrediti l'experiència detallada en  el 
Directori de DONESVISUALS.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

● Formulari d’inscripció  
● Copia DNI/ NIE 

 5. CALENDARI DEL PROGRAMA

CAPACITACIÓ ACCIÓDECAP Hi  haurà quatre sessions presencials que es  desenvoluparan
entre els dies 15,16, 23, 24  27 , 30 de novembre i 1 de decembre.

1. Preproducció de postproducció en el mercat actual, orientada a workflows de Data 
management i Color. Dilluns 15, 16de novembre. 

2. ACES, HDR i Dolby vision , un repàs per a entendre de manera amable aquests nous termes 
que se sumen al nostre treball. 23 i 24 de novembre. 

3. Creació i funcionament d'un estudi virtual mès pica-pica networking. Dissabte 27 de 
novembre.

4. Postproducció per a plataformes (Netflix, Movistar, HBO, etc.), revisió de les 
característiques i fluxos de treball.  30  de novembre i 1 de desembre



6. CRITERIS DE SELECCIÓ

Els perfils s'avaluaran d'acord amb els criteris objectius esmentats en els requisits de 
participació indicats en el punt 3 d'aquestes bases.

També es tindran en compte els següents criteris:

- Se seleccionaran tantes participants com permetin les diferents capacitacions, segons 
aforament. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les inscripcions. 

- Amb l'objectiu de visibilitzar els perfils pertanyents a algun dels col·lectius esmentats a la
presentació d’aquestes bases, el comitè de selecció,  una vegada validats els perfils
amb els criteris d'elegibilitat abans exposats, es seleccionarà per a cada especialitat
com a mínim un perfil per a participar en el programa. 

7. COMPROMISOS DE LES SELECCIONADES

Les sol·licitants que concorren a aquesta convocatòria declaren conèixer i acceptar les seves 
Bases.

Les seleccionades es comprometen a:

-   Autoritzar DONESVISUALS a utilitzar imatges (fotografies i  vídeos) de les jornades,
noms i cognoms de les seleccionades, així com la informació sol·licitada que es podrà
incloure al catàleg per a les seves activitats de promoció.

- Autoritzar DONESVISUALS a fer públiques les dades de contacte (mail i telèfon) en el
catàleg imprès i/o digital d'ACCIÓDECAP així com en la comunicació amb productores i
altres  agents  de  la  indústria  que  tinguin  com  a  finalitat  promoure  els  perfils  de  les
participants. 

-  Assistir obligatòriament a totes les activitats previstes en el programa en les dates 
descrites en el calendari d’aquestes bases. 

- Comprometre’s  a assistir a les sessions de fotografia i enregistrament de material 
videogràfic per a la difusió d’ACCIÓDECAP.

- Autoritzar DONESVISUALS a l’enviament d’informació de les seves activitats.



8. TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I COMUNICACIÓ DE SELECCIÓ

La inscripció s’inicia el dia   13 d’octubre de 2021   i  finalitza el   5 de novembre     de 2021 a les  
23.59 h

La comunicació dels projectes seleccionats es farà a través del web www.donesvisuals.cat i 
d’un correu electrònic a les seleccionades la setmana del 8 de novembre.

No s’acceptarà cap sol·licitud presentada fora del termini establert, així com perfils que no 
compleixin amb les bases.

Per a consultes envieu correu electrònic info@donesvisuals.cat.

_______________________________________________________________________

ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA ES 
COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA
NIF: G67007005
C/ SANT PERE DE BAIX, 7. 08003  BARCELONA
Telèfon: 619 084 725
info@donesvisuals.cat 

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
ASSOCIACIÓ  PROMOTORA  DE  DONES  CINEASTES  I  DE  MITJANS  AUDIOVISUALS  DE  CATALUNYA  tractem  la
informació que ens facilita per a la gestió de tot el relacionat amb Acció Curts, per a la gestió administrativa i d’informació.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de la interessada.

DESTINATARIS:
Les seves dades seran tractades per ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS
DE CATALUNYA.

DRETS:
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades,
dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el
dret  a  exercir.

L'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer/tractament del qual és titular ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE
DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a ASSOCIACIÓ
PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA a captar la seva pròpia imatge, ja
sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les
imatges (o vídeos) per part de ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE
CATALUNYA o una altra  empresa delegada,  estarà limitat  al  conjunt  d'activitats desenvolupades dins l'àmbit  de la seva
activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials de l'empresa, web, etc. ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE
DONES CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA es compromet a adoptar en tot moment les oportunes
mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.


